महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि २१ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु ३०, १९३८ ( शिे )
(१)
(२)
(३)

मख्
ु यमां्ी

गह
ृ ननमाचण मां्ी

याांचे प्रभारी

िामगार, िौशल्य वििास, भूिांप पन
ु िचसन,

विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २४
-------------------------------------

चांद्रपूर तसेच नागपूर जजल््यातील अल्पियीन मुलीिर झालेल्या अत्याचाराबाबत
(१)

*

८२०७२

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.सुननल

िेदार

(सािनेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ससींदेवाही (जि.चींद्रपूर) पररसरातील ्े करी येथे राहणाऱ्या सहा वर्षीय मुलीला
चॉकले्चे

आसमर्ष दाखवून गावाबाहे र नेऊन अत्याचार करण्यात आल्याचे

ददनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच नागपूर येथील ससींधी र्ाळे िवळ राहणाऱ्या पाच वर्षीय मुलीवर
ददनाक ६ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी र्ेिारी राहणाऱ्या फो्ोग्राफरने अत्याचार केल्याचे

ददनाींक १० फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याचा
तपसर्ल काय आहे व त्यानस
ु ार दोर्षीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींर्त: खरे आहे ,

दद.२.२.२०१७ रोिी वपडीत मल
ु गी दह घरासमोर खेळत असताना आरोपीने नतचा
हात पकडून वाकल रोडवरील पोल्री फामशकडे घेवून गेला व ववनयभींग केला.
(२) होय,

(३) चींद्रपूर जिल्हयातील ससींदेवाही येथील घ्नेमध्ये पोलीस स््े र्न ससींदेवाही येथे

अप.क्र.६१/२०१७ कलम ३६३, ३५४(अ) १(एक) भादवव सह कलम ८ लैंगगक
अपराधापासून बालकाचे सींरक्षण अगधननयम, २०१२ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात
आला आहे . आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे . गुन्हयाचा तपास सरु
ु आहे .

नागपूर येथील घ्नेमध्ये ददलेल्या फफयाशदीवरुन आरोपीववरुध्द पोलीस

स््े र्न तहससल अपराध क्रमाींक ३३/२०१७ कलम ३७६(१), ५०६ भादवव सह कलम

४, ६, १२, १४ पोक्सो कायदा अन्वये दद.५.२.२०१७ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे . गुन्हयाचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

लातूर महानगरपाललिेत स्थाननि सांस्था िर िसूलीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२)

*

७३९८७

श्री.जयप्रिाश मद
ांु डा (बसमत) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लातूर महानगरपासलकेचे स्थाननक सींस्था कर वसूलीचे उदिष् रु. १५० को्ी
असताींना फक्त रु.४९ को्ीची वसूली झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, स्थाननक

सींस्था कर वसूलीच्या

वेळी

व्यापाऱ्याींनी ददलेले

धनादे र्ही व्ले नसन
ू वसूली अगधकाऱ्याींनी सींबींगधत व्यापाऱ्याींर्ी सींगनमत करुन
िाणीवपव
श वसल
ू क
ू ी केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

स्थाननक

सींस्था

कर

वसूली

न

करणाऱ्या

नगरपासलकेमाफशत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

अगधकाऱ्याींवर

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) व (३) स्थाननक सींस्था करापो्ी १२ व्यापाऱ्याींनी ददलेले रु. ३,२८,१२३/- चे

धनादे र् व्ले नाहीत. तथावप, यापैकी ५ व्यापाऱ्याींनी रु. २,३१,९९०/- बँकेत
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भरणा केला आहे , ३ व्यापाऱ्याींची स्थाननक सींस्था कराची नोंदणी नसल्याने त्याींचे
रु.४३,२९०/- िमा झालेले नाहीत. उवशरीत ४ व्यापाऱ्याींकडून रु.५२,८४३/- येणे बाकी
असून, सींबगीं धताींना नो्ीसा बिाववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

तळोजा औद्योधगि िसाहत (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील मेंबा िेम या
पेरोललयम िांपनीमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेबाबत

(३)

*

(पेण) :

७६५६३

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयश
च ील पाटील

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोिा औदयोगगक वसाहत (ता.पनवेल,जि.रायगड) येथील मेंबा केम या

पेरोसलयम कींपनीत ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास आग
लागल्याची घ्ना घडल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तळोिा औदयोगगक वसाहत पररसरात माहे िून, २०१६ पासन
ू
कींपनीत

आग

लागण्याची

ही

५

वी

घ्ना

असून

सदर

औदयोगगक

म्हणन
ू

र्ासनाने

वसाहतीमधील कींपन्याींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अर्ा घ्ना

वारीं वार घडू नयेत

कोणती

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे तसेच सींबींगधत कींपन्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे .

तळोिा औदयोगगक वसाहतीत मेंबा केम इींडजस्रि, प्रा. सल., या

कारखान्यात दद.१९/१२/२०१६ रोिी आग लागली होती.
(२) हे खरे नाही.

तळोिा औदयोगगक वसाहत पररसरातील कींपन्याींच्या सुरक्षेचा प्रश्न

ननमाशण झालेला नाही.
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(३) भववषयात अर्ा घ्ना घडू नयेत याकरीता वसाहतीमध्ये कामगाराींच्या

सुरक्षेबाबत मागश दवारे सुरक्षेचे प्रसर्क्षण वगश घेण्यात येतात. तसेच औदयोगगक

सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाच्या ननरीक्षणाच्या वेळी आढळलेल्या सुरक्षाववर्षयक
त्र्
श ा करुन घेण्यासाठी पाठपरु ावा करण्यात येतो.
ु ीींबाबतची पत
ू त

मेंबा केम इींडजस्रि प्रा. सलसम्े ड, मे. कैरव केमोफाबश इींडजस्रि सल. व

मे. ननडीलेक्स फाईन केम प्रा. सलसम्े ड या कारखान्याींनी कारखाने अगधननयम,
१९४८ व महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ चा भींग केल्यामुळे त्याींच्याववरुध्द

प्रत्येकी एक फौिदारी मा. मुख्य न्यायदीं डागधकारी याींचे न्यायालयात ख्ला
दाखल केलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

भाांडुप (मब
ांु ई) येथील जी.िे.डब्लल्यू िांपनीच्या िामगाराांची
थकित दे णी अदा िरण्याबाबत

(४)

*

७८४२५

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय िामगार मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भाींडुप (मुींबई) येथील िी.के.डब्लल्यू कींपनीच्या व्यवस्थापनाने कींपनीची िसमन
ववक्री

करण्याची

परवानगी

दे ण्याबाबतचा

प्रस्ताव

र्ासनाकडे

सादर

केला

असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींपनी बींद करताींना कामगाराींना व्ही.आर.एस. न दे ता केवळ

सेप्रेर्न स्कीमची त्
ु पुींिी रक्कम दे वून तसेच यनु नयन सोबत अनगधकृत करार
करून कामगाराींची प्रलींबबत दे णी ददलेली नसल्याने सदर दे णी ददल्यासर्वाय

कींपनीस िसमन ववक्री करण्याची परवानगी दे ण्यात येवू नये अर्ी मागणी सॅंकी

कमशचारी वगश आणण लोकप्रनतननधीींनी मा. मख्
ु यमींत्री व कामगार मींत्री याींच्याकडे
माहे ऑगस्् आणण सप््ें बर, २०१६
खरे आहे काय,

मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे ही

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) भाींडूप, मींब
ु ई येथील िी.के.डब्लल्यू या
आस्थापनेस िसमनीचे ववकास/ववक्री/ हस्ताींतरण करण्याकरीता आवश्यक असणारे

कामगाराींची कायदे र्ीर दे णी प्रलींबबत नसल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र
दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे .

(२) िी.के.डब्लल्यू कींपनीस कामगाराींची थकीत दे णी ददल्यासर्वाय भाींडूप येथील

िसमनीची ववक्री करण्यास परवानगी न दे ण्याबाबतचे सॅंकी कमशचारीवगश आणण
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री व कामगार मींत्री याींना सादर केलेले ननवेदन
र्ासनास प्राप्त झाले आहे , हे खरे आहे .

(३) सदर आस्थापनेस कामगाराींची कायदे र्ीर दे णी प्रलींबबत नसल्याबाबतचे ना
हरकत

प्रमाणपत्र

दे ण्याबाबतचा

प्रस्ताव

र्ासनाच्या

अदयापपयंत सदर ना हरकत प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ववचाराधीन

असन
ू

-----------------

औरां गाबाद महानगरपाललिेच्या हद्दीत किटिनाशि ि अळी नाशिाची
औषधी फिारणी िेली असल्याची बनािट नस्ती पेस्ट
िांरोल िांपनीने तयार िेल्याबाबत

(५)

*

७९८१६

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपासलकेच्या हिीत येणाऱ्या ससडको भागात फक्कनार्क
व अळी नार्काची और्षधी फवारणी केली असल्याची बनाव् नस्ती पेस्् कींरोल

कींपनीने तयार करुन या नस्तीमध्ये ९ लाख ९७ हिार रुपयाींची फवारणी केल्याचे

बनाव् दे यक सादर करुन त्यावर पयशवेक्षक, िीवर्ास्त्रज्ञ, आरोग्य अगधकारी,
आयक्
ु त याींच्या बनाव् सहया करून िवळपास दहा लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार

करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ददनाींक १५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सींगनमतानेच

महानगरपासलकेतील

सदर

बनाव्

नस्ती

काही

पेस््

ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

अगधकारी

कींरोल

व

कींपनीने

कमशचारी
तयार

याींच्या

केल्याचे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

सदरची

बाब

ननदर्शनास

आल्यानींतर

सींबींगधत

एिन्सीववरुध्द

ददनाींक १४.१.२०१७ रोिी सस्ी चौक पोसलस स््े र्न, औरीं गाबाद येथे गुन्हा
दाखल

करण्यात

महानगरपासलकेकडून
करण्यात येत आहे .

आला

आहे .

तसेच

सदर

बत्रसदस्यीय ससमती स्थापन

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

प्रकरणी

करुन

औरीं गाबाद

सखोल चौकर्ी

-----------------

नालशि महानगरपाललिेत भय
ु ारी गटार योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(६)

*

७९०२७

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नासर्क

महानगरपासलकेत

केंद्र

र्ासनाच्या

िवाहरलाल

नेहरु

नागरी

पुनरुत्थान असभयान योिनेंतगशत भय
ु ारी ग्ार योिनेच्या कामात रु. २२५
को्ीचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराबाबतची तक्रार मा.लोकायुक्त याींचेकडे करण्यात
आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय तसेच दोर्षी
आढळून आलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४)


सींस्थापक, गोदावरी नागरी सेवा ससमती, नासर्क याींनी मा. लोक
आयुक्त

याींचेकडे

महानगरपासलका

िेएनएनयुआरएम

क्षेत्रातील

ववववध

ववकास

योिनेअत
ीं गशत
कामात

झाल्याबाबत तक्रार नोव्हें बर, २०१६ मध्ये केली होती.


नासर्क

अननयसमतता

सदर तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगाने मा. लोक आयक्
ु त कायाशलयाने थे् नासर्क
महानगरपासलकेकडून डडसेंबर, २०१६ मध्ये अहवाल मागववला आहे .



त्याअनुर्षींगाने नासर्क महानगरपासलकेने
खचश

हे

ननयमाप्रमाणे

असुन

केलेली सवश प्रकल्प कामे व

त्यामध्ये

कोणतीही

अननयसमतता

नसल्याबाबतचा अहवाल मा. लोक आयक्
ु त याींना सादर करण्यात आला
आहे .


मा. लोक आयुक्त महोदयाींच्या आदे र्ानुसार पढ
ु ील आवश्यक कायशवाही
करण्यात येईल.

-----------------

मौजे गद
ांु िली (ता.लभिांडी, जज. ठाणे) येथे शासिीय ननयमाांचे उल्लांघन
िरुन अनधधिृत बाांधिाम िरण्यात येत असल्याबाबत

(७)

*

७९६९९

श्री.रुपेश म्हा्े (लभिांडी पूि)च :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे गुींदवली (ता.सभवींडी, जि. ठाणे) येथील इींडडयन ऑईल कॉपोरे र्न व

इतर खािगी कींपन्याींनी कोणतीही परवानगी न घेता र्ासकीय ननयमाींचे उल्लींघन
करुन अनगधकृत बाींधकाम केल्याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी

महसल
ू मींत्री, महसल
ू राज्यमींत्री व सगचव, महसल
ू ववभाग याींच्याकडे ददनाींक ९
माचश, २०१६ व ददनाींक १८ मे, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाचे नतवराींच्या झाडाींचे सींरक्षण करण्याबाबत
आदे र् असताींनाही
प्रमाणावर

भराव

हिारो नतवराींची झाडे नष्

करुन

अनगधकृत

बाींधकामे

करुन

उभारली

खाडीपात्रात

िात

मोठ्या

असल्याबाबत

अनेकवेळा तक्रारी करुनही महसूल ववभागाींकडून सदरहू बाींधकामे ननषकाससत
करण्याबाबत िाणीवपव
श दल
श करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ू क
ु क्ष
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

आढळून आले व तदनुसार र्ासकीय परवानगी न घेता अनगधकृत बाींधकाम

करणाऱ्या सींबगीं धताींववरुध्द व सदरहू अनगधकृत बाींधकामे तोडण्यास िाणीवपूवक
श
दल
श करणाऱ्या तहससलदार, प्राींत व ग्ववकास अगधकारी याींच्याववरुध्द र्ासनाने
ु क्ष
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच सदरहू प्रकरणाबाबतची
सदयजस्थती काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२), (३) व (४) सभवींडी पररसर अगधसगू चत क्षेत्रासाठी ववर्ेर्ष ननयोिन प्रागधकरण
म्हणन
ू ननयक्
ु ती झाल्यानींतर मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्रागधकरणाने मौिे

गुींदवली ता. सभवींडी, जि. ठाणे या गावामध्ये ५ अनगधकृत बाींधकामास महाराषर

प्रादे सर्क नगर ननयोिन व नगररचना अगधननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१)
अन्वये सींबगीं धताींना नो्ीस बिावली आहे . तसेच या ५ पैकी ४ प्रकरणाींमध्ये

सींबींगधताींवर गुन्हे दाखल केले आहे त. पोसलस बींदोबस्त प्राप्त होताच अनगधकृत
बाींधकामे ननषकासन करण्याबाबतची कायशवाही
प्रागधकरणाच्या स्तरावर करण्यात येत आहे .

मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास

सहाय्यक ननयींत्रक (अनगधकृत बाींधकाम) मु.म.प्र.वव.प्रागधकरण याींनी

मौिे गद
ींु वली ता. सभवींडी, जि. ठाणे येथील सवे नीं. २६/९

िसमनीवरील

अनगधकृत बाींधकामाबाबत ददनाींक ०६/०५/२०१५ रोिी ननषकासनाबाबतची नो्ीस
ववकासकास दे ण्यात आली असता ववकासकाींनी

सदर िसमनीवरील अनगधकृत

बाींधकामाबाबत सभवींडी येथील ददवाणी न्यायालयात दावा क्रमाींक ३९५/२०१५ हा

दाखल केलेला असन
ू मा. न्यायालयाने िैसे थे पररजस्थती राखण्याचा आदे र्
ददलेला आहे . सदर दाव्याची पढ
ु ील सन
ु ावणी ददनाींक २९/०६/२०१७ रोिी ठे वण्यात

आली आहे . मौिे गद
ींु वली सवे नीं ३१ ते ५१, ५३, ५५ व मौिे ददवे अींिूर ३६,
३७, ३८ याबाबत सभींवडी न्यायालयात ववर्ेर्ष ददवाणी ख्ला क्र. ७४२/१२ हा दावा

दाखल असन
ू सदर दाव्याची पढ
ु ील सुनावणी ददनाींक २४/०४/२०१७ रोिी ठे वण्यात
आली आहे .

-----------------
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बल
ु डाणा नगरपररषद अांतगचत घरिुल योजनेच्या
ननधीत अननयलमतता झाल्याबाबत

(८)

*

८००६८

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बल
ु डाणा नगरपररर्षद अींतगशत घरकुल योिनेचा ननधी िागा खरे दीसाठी

वापरून आगथशक अननयसमतता झाल्याचा अहवाल माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तत
प्रकरणी नगरपररर्षद अगधननयम व ववत्तीय बाबीचे
ु

उल्लींघन ससध्द झाले असन
ू ही सींबगधत दोर्षी अगधका-याींवर अदयाप कारवाई
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन
करण्यात येत आहे ,

कोणती कारवाई केली वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) एकाजत्मक गह
ृ ननमाशण व झोपडपट्टी ववकास कायशक्रम या
योिनेसाठी

रु.२

को्ीचा

ननधी

र्ासकीय

िमीन

खरे दी

करण्यासाठी

ननयमबाहयररत्या खचश केल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी जिल्हागधकारी,

बल
ु ढाणा याींच्याकडे तक्रार केली आहे . त्याअनर्ष
ु ींगाने मख्
ु यागधकारी, बल
ु ढाणा
याींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार ववववध र्ासकीय योिनाींचे बचतखात्यामध्ये
िमा असलेल्या व्यािाच्या रक्कमेतून र्ासकीय िमीन खरे दीसाठी

बुलढाणा

नगरपररर्षदे ने दद.२५.१.२०१६ रोिीच्या ठराव क्र.१७ अन्वये मींिूरी ददली आहे . केंद्र
पुरस्कृत

एकाजत्मक

गह
ृ ननमाशण

व

झोपडपट्टी

ववकास

कायशक्रम

अींतगशत

र्ासनाकडून प्राप्त ननधीवरील रु.३.५५ को्ी िमा व्यािाच्या रक्कमेतन
ू रु.१.९०
को्ी रक्कम र्ासकीय िमीन खरे दी करण्यासाठी खचश केली आहे , असे

जिल्हागधकारी, बुलढाणा याींनी उपाध्यक्ष, म्हाडा याींना दद. १५.६.२०१६ रोिीच्या
अहवालात नमद
ू केले आहे .
(२)

१९६५

महाराषर नगरपररर्षदा, नगरपींचायती व औदयोगगक नागरी अगधननयम
चे

कलम

९०

पो्

कलम

२

नस
ु ार

राज्य

र्ासनास

कोणत्याही

प्रयोिनासाठी, कोणत्याही अ्ी व र्तीच्या अधीन राहून नगरपासलकाींना अनद
ु ान
दे ता येईल, अर्ी अनद
ु ाने ज्या प्रयोिनासाठी मींिूर करण्यात आली असतील
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त्याच प्रयोिनासाठी त्याचा ववननयोग केला पादहिे, अर्ी तरतूद आहे . तथावप,
बुलढाणा नगरपररर्षदे ने एकाजत्मक गह
श
ृ ननमाशण झोपडपट्टी ववकास कायशक्रमातींगत
योिनेचा ननधी

इतर प्रयोिनासाठी वापरुन ववत्तीय अननयसमतता केली

असल्याचे प्रथमदर्शनी ननदर्शनास येत असल्याचे जिल्हागधकारी, बल
ु ढाणा याींनी
सहायक सींचालक, स्थाननक ननधी लेखा परीक्षा, बुलढाणा याींना दद.१५.६.२०१६
च्या पत्राने कळववले आहे .

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी जिल्हागधकारी स्तरावर चौकर्ी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

दक्षिण मुांबईत गन्
ु हे गार आणण दहशतिाद्याांिर नजर ठे िण्यासाठी
उभारण्यात आलेले टे हाळणी मनोरे विनािापर असल्याबाबत

(९)

*

७६७१२

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दक्षक्षण मुींबईत गुन्हे गार आणण दहर्तवादयाींवर निर ठे वण्यासाठी र्ासनाने

लाखो रुपये खचश करुन २२ पोसलस ठाण्याींअत
ीं गशत ४८ ्े हाळणी मनोरे (्ॉवर)
उभारण्याच्या घेण्यात आलेल्या ननणशयानुसार फो्श पररसरातील सीएस्ी, गे् वे
ऑफ इींडडया, काळबादे वी, मेरो ससनेमा, कॉफडश माके् यादठकाणी ्े हाळणी मनोरे

उभारण्यात आले असन
ू ही सदर मनोऱ्याींचा वापर अदयाप करण्यात आलेला नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बाबीची र्ासनाने चौकर्ी /पाहणी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तदनुसार दोर्षीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

दक्षक्षण मब
ींु ईत खालील नमद
ू दठकाणी सन २०१५ मध्ये “माईल स््ोन” या

कींपनीच्या सहकायाशने रहदारी, वाहतक
ु ीस व पादचाऱ्याींना अडथळा न करता
तात्पुरत्या स्वरुपात ्े हाळणी मनोरे (वॉच ्ॉवर) उभारण्यात आले आहे त. सदर
्े हाळणी

मनोऱ्याींचा

वापर

समरवणक
ू /

आींदोलने/मोचे,

सव्ु यवस्था राखणेसाठी करण्यात येत असतो.

इ.

वेळी

कायदा

व
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अ.क्र.

पोलीस ठाणे

टे हाळणी मनोऱ्याचे हठिाण

१.

कफ परे ड

बधवार पाकश

२.

कुलाबा

ररगल

३.

मरीन ड्राईव्ह

चचशगे् रे ल्वे स्थानक

४.

माता रमाबाई आींबेडकर मागश

५.

आझाद मैदान

हुतात्मा चौक

६.

आझाद मैदान

आझाद मैदान

७.

गावदे वी

कॅडबरी िींक्र्न

८.

जव्ह.पी.रोड

कॉ्न एक्स्चेंि

९.

एल.्ी.मागश

वधशमान चौक

१०.

एल.्ी.मागश

लोहार चाळ पोसलस चौकी

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

मेरो िींक्र्न

-----------------

मांब
ु ई महानगरपाललिेच्या लशिण विभागािडून ननयमबा्यररत्या
लशिि भरती िेली जात असल्याबाबत

(१०)

*

८०४६१

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु ई महानगरपासलकेच्या सर्क्षण ववभागाकडून सर्क्षक भरतीसाठी िादहराती

प्रससद्ध करून ननयमबाह्य सर्क्षक भरती करुन एकाच िादहरातीतन
४२८
ू

सर्क्षकाींच्या पदाींना गत चार वर्षांत मान्यता ददल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मान्यता ददलेल्या सर्क्षकाींपैकी २२२ पदे भरली असन
८८
ू
पदाींसाठीचा प्रस्ताव सर्क्षणागधका-याींकडे मान्यतेकररता सादर केल्यानींतर सदरहू
प्रकार ननदर्शनास आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनुसार
सींबींधीत दोर्षी अगधकारी, कमशचारी व सर्क्षकाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ींु ई महानगरपासलकेच्या दहींदी माध्यमाच्या
ृ न्मब
र्ाळाींमधील १०२, उदश ु माध्यमाच्या र्ाळाींमधील ४२८ व मुींबई पजब्ललक स्कुल

(इींग्रिी माध्यम) र्ाळाींमधील २२४ अर्ा एकूण ७५४ प्रसर्क्षक्षत सर्क्षकाींच्या

(सर्क्षण सेवक) पदाींसाठी ददनाींक १० िन
ू , २०१३ रोिी आयुक्ताींच्या मान्यतेने
िादहरात दे ण्यात आली होती.

त्यामुळे ननयमबाह्य सर्क्षक भरती केली िात होती हे खरे नाही.

(२) सदर िादहरातीनुसार महानगरपासलकेच्या र्ाळाींमधील दहींदी माध्यमाची १०१,

उदश ु माध्यमाची २१६ आणण मींब
ु ई पजब्ललक स्कुल (इींग्रिी माध्यम) ची १८० अर्ी
एकूण ४९७ पदे भरण्यात आली असन
ू , िादहरातीत नमद
ू केलेल्या पदाींपैकी, दहींदी
माध्यमाचे १, उदश ु माध्यमाची २१२ व मुींबई पजब्ललक स्कुल (इींग्रिी माध्यम) ची
४४ अर्ी एकूण २५७ सर्क्षकाींची पदे ररक्त आहे त.

सदर िादहरातीनींतर उदश ु माध्यमाच्या भरण्यात आलेल्या २१६ पदाींपैकी

१३१ पदे सप््ें बर २०१३ ते ऑगस्् २०१४ या प्रथम वर्षाशत भरण्यात आली असन
ू ,

ननवड यादीला मद
ु तवाढ घेऊन उवशररत ८५ पदे सप््ें बर, २०१४ ते ऑगस््, २०१५
या कालावधीत भरण्यात आली आहे त.

उदश ु माध्यमाच्या उवशररत २१२ पदाींपैकी ननवड यादीतील ८८ उमेदवाराींच्या

ननयुक्तीबाबत आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका याींची मान्यता प्राप्त झाली
आहे .

परीं त,ु सदर पदे अदयापी भरण्यात आलेली नाहीत.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

पण
ु े महानगरपाललिा लशिण मांडळािडून बबस्िीट
(११)

*

िाटपामध्ये झालेला गैरव्यिहार

८२२११

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे महानगरपासलका सर्क्षण मींडळाकडून प्रिासत्ताकददनी सुमारे १ लाख ६
हिार ववदयार्थयांना वा्प करण्यात आलेल्या बबस्की्ाींच्या खरे दीत ठे केदाराकडून

गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, बबजस्क्ाच्या पुड्याचा छापील दर चार रुपये असताना बबस्की्

वा्पाचा ठे का दे ताना सींबगधत ठे केदाराने ४.५० रुपये प्रनत बबस्की् पुड्याचा दर
ददलेला असन
ू वा्प केलेले बबस्की्ाचे विन ६०-७० ग्रॅम ऐविी ५४ ग्रॅम विन
असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बबस्की् पड
ु ा खरे दी ननववदा प्रफक्रयेसाठी फकती ठे केदाराींनी ननववदा
भरल्या होत्या व त्यापैकी फकती ठे केदार पात्र ठरले होते,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबगधत ठे केदार व दोर्षी अगधकाऱ्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) छापील फकीं मतीपेक्षा म्हणिेच रूपये ४/- ऐविी

िादा दराने (रुपये ४.५०/-) ठे केदाराींकडून बबस्की् पुडयाींची खरे दी करण्यासाठी
दद.७.१.२०१७ रोिी पण
ु े महानगरपासलकेच्या सर्क्षण मींडळाकडून कायाशदेर् दे ण्यात
आले, ही वस्तुजस्थती आहे .
ननदर्शनास आले आहे .

ववर्षयाधीन बबस्की्ाींचे विन ५८ ग्रॅम असल्याचे

(३) या प्रकरणी एकूण २ वेळा ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या.

त्यापैकी पदहल्या ननववदे तील तीनही ननववदा धारक अपात्र ठरल्याने

दद.१६.१२.२०१६ रोिी नव्याने ननववदा मागववल्या होत्या.

सदर ननववदे त एकूण ४ ननववदा प्राप्त झाल्या असून

ननववदा धारक पात्र ठरले होते.

सदरचे चारही

(४) याप्रकरणी एमआरपीपेक्षा िादा दराने कायाशदेर् दे ण्यास िबाबदार असणाऱ्या

अगधकारी / कमशचा-याींची खातेननहाय चौकर्ी करण्याबाबत पुणे महानगरपासलकेस
कळववण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नालासोपारा (ता. िसई, जज.पालघर) येथे टे म्पोने धडि
हदल्याने दोन विद्यार्थयाांचा मत्ृ यु झाल्याबाबत

(१२)

*

८२२१९

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालासोपारा (ता. वसई, जि.पालघर) येथील सींतोर्ष भव
ु न पररसरात रस्ता

ओलाींडताना भरधाव ्े म्पोने धडक ददल्याने दोन ववदयार्थयांचा मत्ृ यु तर दोन

िण िखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक ६ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची र्ासनामाफशत चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार र्ासनाने पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत

आहे , तसेच सदर पररसरात भववषयात अपघाताच्या घ्ना घडू नयेत म्हणन
ू
र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सदर अपघाताच्या घ्नेबाबत तळ
ु ीींि पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ७२/२०१७,

भा.दीं .वव.कलम ३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, मो.वा.का. कलम १८४ व १८७ प्रमाणे
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

गन्
ु हयातील वाहनचालक आरोपी यास

ददनाींक ०६.०२.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली असन
ू आरोपी सध्या िामीनावर
आहे . गुन्हयाचा पढ
ु ील तपास चालू आहे .

भववषयात अर्ा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत म्हणन
ू सदर दठकाणच्या

रस्त्यावर स्पीड ब्रेकर लावण्याींत आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

मजस्जद बांदर पररसरात अनधधिृतररत्या उभारण्यात आलेल्या इमारतीांबाबत
(१३)

*

७६१४४

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मजस्िद बींदर येथील केर्विी नाइशक मागाशवर अनगधकॄतररत्या उभारण्यात
आलेली ११ मिली इमारत पाडण्याचे आदे र् न्यायालयाने ददलेले असतानाही
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ववकासक,

ठे केदार

व

महापासलकेच्या

अगधका-याींच्या

सींगनमतामळ
ु े

महापासलकेकडून उक्त इमारतीवर कारवाइश करण्यास ववलींब होत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कारवाईस ववलींब होत असल्याने या पररसरात

झकाररया मस्िीद मागाशवरील चावला गल्लीतील इमारत क्रमाींक १११, ९४/९६,
९५/९८, मेमन वाडयातील गवळी मोहल्ल्यातील इमारत क्रमाींक ५१ व ५५,

ननसानपाडा क्रॉस लेनमधील इमारत क्रमाींक ३५/३६, समनवाश मस्िीद गल्लीमधील
इमारत क्र ८७ व ७७, काझी सैय्यद स्री्वरील इमारत क्र १७/१९ अर्ा आणखी
९ इमारती ननयमाींचे उल्लींघन करुन त्या पररसरात उभारण्यात आल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार सदरहू
बेकायदे र्ीर इमारती ववनाववलींब ननषकाससत करण्याच्या दषॄ ्ीने र्ासनाने कोणती
कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

सदर इमारत ही बह
ुीं ई महानगरपासलकेमाफशत ददनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१७
ृ न्मब

रोिी पूणप
श णे ननषकाससत करण्यात आलेली आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

झकेररया मजस्िद मागाशवरील इमारत क्रमाींक १११, ९४/९६, ९५/९८, मेमन

वाडा येथील इमारत क्रमाींक ५१, ५५ व ७७, काझी स्री्वरील इमारत क्रमाींक

१७/१९ या ७ इमारतीींवर मुींबई महानगरपासलका अगधननमय, १८८८ नुसार कारवाई
सुरु आहे . तसेच सींबींगधताींवर एम.आर.्ी.पी. ॲक्् अींतगशत गुन्हे दाखल करण्यात
आलेले आहे त.

सदय:जस्थतीत

न्यायालयाच्या
येईल.
मिले

सदरहू
प्रकरणे
न्यायप्रववष्
असल्यामुळे
मा.
आदे र्ानस
ु ार महानगरपासलकेमाफशत पढ
ु ील कारवाई करण्यात

ननसानपाडा, क्रॉस लेन येथील इमारत क्रमाींक ३५/३६ येथील इमारतीचे ७

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपासलकेमाफशत

ननषकाससत

करण्यात

आले

आहे त.

सदयजस्थतीत उवशररत तळमिला + १ या बाींधकामाच्या ननषकासनाचे काम सुरु
आहे .
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मेमनवाडा येथील इमारत क्रमाींक ८७ मध्ये म्हाडाने परवानगी न ददलेले

नतसऱ्या व चौर्थया मिल्यावरील बाींधकाम ननषकाससत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------िरळी (मब
ांु ई) येथील लव्हग्रोव्ह पांजम्पग िेंद्रात व्हॉल्ि
खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

(१४)

*

७९४२२

श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई येथे समद्र
श फकया करण्यासाठी
ु ात वाहून िाणा-या साींडपाण्यावर पन
ु प्र
वरळी येथील लव्हग्रोव्ह पींजम्पग केंद्रात १,४०० समसम आकाराचा नाईफ गे्
वॉल्व्ह बसवला िात असन
व्हॉल्व खरे दीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या
ु
आरोपामळ
ु े मा.मख्
ु यमींत्री याींनी मींब
ु ई महानगरपासलका आयक्
ु ताींना चौकर्ीचे

आदे र् ददले असल्याचे ददनाींक ४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेचे वरळी येथील साींडपाणी पन
श फक्रया केंद्र
ु प्र

२५ वर्षश िन
ु े असून त्यातील सहा पींजम्पग यींत्रे कालबाह्य झाल्याने ती
बदलण्याची सर्फारस मलनन:सारण प्रचालन ववभागाने केली असन
ू बदलण्यात
येणारी नाईफ

गे् वॉल्व्ह ननकृष् दिाशची

असल्याची

तक्रार आल्यानींतर

मा.मुख्यमींत्री याींनी चौकर्ी आदे र् दे ऊनच या खरे दीचा प्रस्ताव स्थायी ससमतीत
आणला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त बाब लक्षात घेता र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
मा.

मुख्यमींत्री

याींनी

लव्हग्रोव्ह

पींवपींग

केंद्रातील

१४००

सम.सम.

आकाराच्या नाईफ गे् व्हॉल्वच्या खरे दीतील गैरव्यवहाराववर्षयी चौकर्ी आदे र्
ददले नसून, लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रासाठी खरे दी करण्यात येणाऱ्या ववववध सींयींत्राींची
ननकड याववर्षयी चौकर्ी करण्याचे आदे र् ददले होते.
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(२), (३) व (४) लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रातील ८ पींवपींग यींत्राींपैकी ३ पींवपींग यींत्रे बींद

असल्यामळ
ु े ती बदलण्याची सर्फारस महानगरपासलकेच्या मलनन:सारण प्रचालन
ववभागाने केली होती.

सदर सर्फारर्ीनस
ु ार महानगरपासलकेच्या प्रचसलत पध्दतीस अनस
ु रुन

ववदहत ताींबत्रक ववननदे र्ाींसह (specifications) ननववदा प्रफक्रया सुरु करण्यात
आली होती.

परीं तु

मा.

मख्
ु यमींत्री

याींनी

चौकर्ीचे

आदे र्

ददल्यानींतर,

ववववध

सींयींत्राींच्या ननकडीच्या अनर्ष
ु ींगाने महानगरपासलकेमाफशत ददनाींक १९.०९.२०१६ रोिी
उच्चस्तरीय ससमतीची स्थापना करण्यात आली.

सदर ससमतीने लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रातील सवश सींयींत्राींच्या सदय:जस्थतीचा

आढावा घेऊन केलेल्या सर्फारर्ीनस
ै ी ३ पींवपींग यींत्रे
ु ार, ८ पींवपींग यींत्राींपक
बदलण्याचा प्रस्ताव स्थायी ससमतीपढ
ु े माींडण्यात आला.

सदर यींत्राींच्या खरे दीची कायशवाही सुरु असल्यामुळे सदर यींत्रे ननकृष्

दिाशची असण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------मुांबईत झोपडपट्टी पुनि
च सन प्राधधिरणाांतगचत बाांधण्यात येत असलेल्या
प्रिल्पामधील बनािट भाडेिरुां ची नािे िगळण्याबाबत

(१५)

*

७४२२३

श्री.अलमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम) :

सन्माननीय

गह
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
(१) मुींबईतील महापासलकेच्या अींधेरी के-वेस़् वॉडश मधील झोपडपट्टी पन
श सन
ु व

प्रागधकरणाींतगशत बाींधण्यात येत असलेल्या ६ प्रकल्पामध्ये १००० बनाव् भाडेकरु
असल्याचा अहवाल उप जिल्हागधकारी याींना सादर केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७
रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापासलकेच्या अींधेरी के-वेस़् वॉडशमध्ये झोपडपट्टी पन
श सन
ु व
प्रागधकरणाींतगशत बाींधण्यात येत असलेल्या ३९ इमारतीची तपासणी सरु
ु आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, एसआरए अींतगशत तलाव माके् को ऑपरे ्ीव़् हाऊससींग सोसाय्ी

(चाींदीवाल डेव़्लपसश) ११४ पैकी ८४ बनाव् भाडेकरु, राघवेंद्र को ऑपरे ्ीव़्
हाउससींग सोसाय्ी (सहयोग होम डेव़्लपसश) ८४१ पैकी २८४ बनाव् भाडेकरु,
महाराषर सेवा सींघ आणण ११ को ऑपरे ्ीव़् हाउससींग सोसाय्ी (सप्रा स््े ्

इींडीया) १३०८ पैकी ४४५ बनाव् भाडेकरु, प्े ल चाळ को ऑपरे ्ीव़् हाउससींग

सोसाय्ी (यन
ु ाय्े ड डेव़्लपसश) १२० पैकी १७ बनाव् भाडेकरु, यन
ु ाय्े ड को
ऑपरे ्ीव़् हाउससींग सोसाय्ी (ररलायऩ् कींन्सरक्र्ऩ) १२० पैकी ७६ बनाव्

भाडेकरु, अिमेरी को ऑपरे ्ीव़् हाउससींग सोसाय्ी (कुनाल डेव़्लपसश) २०० पैकी
५१ बनाव् भाडेकरु आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती

बनाव् भाडेकरुीं ची नावे वगळण्याबाबत तसेच नागरीकाींची फसवणक
ू करणा-या
ववकासकाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) अींधेरी के वेस्् वॉडश येथील ६ झोपडपट्टी पन
ु वशसन
योिनेतील अींदािे ७३८

झोपडीधारकाींनी सादर केलेले पुरावे अववश्वसनीय

असल्याचे पडताळणी अींती आढळून आले आहे .

(२) होय. के/वॉडश च्या तलाव माके्, राघवें द्र, महाराषर सेवा सींघ व इतर ११,
अींधेरी युनाय्े ड, प्े ल चाळ, अिमेरी या ०६ योिनाींसहीत इतर इमारतीींमध्ये

राहणाऱ्या व्यक्तीींची सदननका तपासणी करण्याच्या मोदहमे अींतगशत तपासणी

करुन एकूण ३२ गह
ु वशसन इमारतीींतील एकूण १०२९
ृ ननमाशण सींस्थाींच्या पन
सदननकाधारकाींची प्रकरणे महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.व पु.) अगधननयम,

१९७१ च्या कलम ३(ई) नस
ु ार ननषकासनाची कारवाई करण्याकरीता सक्षम
प्रागधकाऱ्याींकडे

पाठववण्यात

कळववण्यात आले आहे .

आल्याचे

झोपडपट्टी

पुनवशसन

प्रागधकरणामाफशत

(३) अनतररक्त जिल्हागधकारी (अनत/ननषका) पजश्चम उपनगरे याींचेकडून प्राप्त
मादहतीनुसार

१. तलाव माके् को.ऑप.हौ.सोसाय्ी मध्ये ६४ झोपडीधारक,
२.राघवें द्र को.ऑप.हौ.सोसाय्ी मध्ये २२३ झोपडीधारक,

३.महाराषर सेवा सींघ आणण ११ को.ऑप. हौ.सोसाय्ी मध्ये
झोपडीधारक,

३७३
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४.प्े ल चाळ को.ऑप.हौ.सोसा. मध्ये १६ झोपडीधारक,
५.यन
ु ाय्े ड को.ऑप.हौ.सोसा. मध्ये ११ झोपडीधारक,

६.अिमेरी को.ऑप.हौ.सोसा. मध्ये ५१ झोपडीधारक याींनी पात्रतेच्या
अनर्ष
ु ींगाने सादर केलेले परु ावे अववश्वसनीय असल्याचे पडताळणी अींती
ददसून आले.

(४) प्रश्न भाग ३ मधील उत्तरातील अनक्र
ु माींक १ ते ४ मध्ये नमद
ू झोपडपट्टी
पुनवशसन योिनाींमध्ये अववश्वसनीय पुरावे सादर केलेल्या व्यक्तीींवर गुन्हे दाखल
करण्याबाबत
रोिीच्या

उपजिल्हागधकारी

पत्रान्वये

खेरवाडी

(अनत/ननषका)

अींधेरी-१

पोसलस स््े र्न

याींनी

याींना कळववले

दद. २/३/२०१७
आहे .

तसेच

अनक्र
ु माींक ५ प्रकरणी पररसर्ष्-२ मधील इतर अननयसमततेच्या तक्रारीबाबत

उपजिल्हागधकारी (अनत/ननषका) अींधेरी- १ याींच्या स्तरावर पडताळणी करण्यात
येत

आहे .

तसेच

अनक्र
ु माींक

६

येथील

झोपडपट्टी

पन
ु वशसन

योिनेबाबत

अववश्वसनीय पुरावे पडताळणी अींती ददसून आल्याने सगचव, झोपडपट्टी पन
ु वशसन
प्रागधकरण याींचेकडून

५१ पैकी ४२ व्यक्तीींना यापूवीच अपात्र करण्यात आले

आहे . उवशररत प्रकरणाींची पडताळणी सरु
ु आहे . महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.व
प.ु ) अगधननयम, १९७१ च्या कलम
सदननकेमध्ये

१०

वर्षे

पण
ू श

३ (ई) मधील तरतद
ु ीनस
ु ार पन
ु वशसन

होण्यापूवी

झालेल्या

खरे दी-ववक्री

व्यवहारातन
ू

अनगधकृत वास्तव्य करणाऱ्याींववरुध्द सींबगीं धत सक्षम प्रागधकाऱ्याींमाफशत नो्ीसा
दे वन
ू ननषकासनाची कारवाई करण्याचे ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

अमरािती जजल्हयात लाचलच
ु त प्रनतबांधि विभागाने १५९
पोललसाांना लाच घेताना अटि िेल्याबाबत

(१६)

*

८३२३४

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

अमरावती जिल्हयात लाचलच
ु त प्रनतबींधक ववभागाने माहे िानेवारी ते

डडसेंबर, २०१६ रोिी या कालावधीत एकूण १०९ सापळे रचन
त्यात १५९
ू
पोसलसाींना लाच घेताना अ्क केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानर्ष
ु ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच
लाचखोरी रोखण्याबाबत र्ासनस्तरावरुन कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग, अमरावती
याींनी ददनाींक १ िानेवारी, २०१६ ते ३१ डडसेंबर, २०१६

या कालावधीत पोलीस

ववभागातील अगधकारी / कमशचारी याींच्याववरूध्द एकुण ७ प्रकरणी सापळे कारवाई
केली असन
ू त्यामध्ये ३ अगधकारी, ७

एकूण ११ व्यक्तीींवर गन्
ु हा नोंदववला आहे .

कमशचारी व १ खािगी इसम

आरोपी लोकसेवकास त्याींचे सक्षम प्रागधका-याींनी

अर्ा

ननलींबबत केले आहे .

दाखल गुन्ह्यापैकी ४ प्रकरणात मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल करण्यात

आले असन
ू उवशररत ३ प्रकरणी असभयोग मींिरु ीसाठीचा प्रस्ताव सक्षम प्रागधकारी
याींच्याकडे सादर करण्यात आला आहे . तसेच भ्रष्ाचारास आळा घालण्यासाठी

लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून र्ाळा, कॉलेि, सावशिननक दठकाणे, यात्रा,
आठवडी बािार इत्यादी दठकाणी भ्रष्ाचार ननमुल
श न सींबींधाने ननयसमतपणे
िनिागत
ृ ी कायशक्रम आयोजित करण्यात येतात.

-----------------

अहमदनगर जजल्हयाच्या तत्िालीन पोलीस अधधििाांनी शेति-याांची आधथचि
फसिणि
ू िरून जलमन अत्यल्प किां मतीत खरे दी िेल्याबाबत

(१७)

*

७५२५७

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्हयाचे तत्कालीन पोलीस अगधक्षक श्री. कृषण प्रकार् याींनी
अहमदनगर येथे २ एकर आणण सर्डी येथे ३ एकर िमीन अत्यल्प फकीं मतीत

खरे दी करुन र्ेतक-याींची आगथशक फसवणक
ू केल्याप्रकरणी तत्कालीन गह
ृ मींत्री
याींनी अनतररक्त. सींचालक स्तरावरावरील अगधका-याींकडून चौकर्ी करून तीन
मदहन्यात अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दे वूनही अदयाप र्ासनाकडून
याबाबत कोणती ही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

21

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनास सादर झालेल्या अहवालातील ननषकर्षश
काय आहे त व त्यानुसार सींबींगधताींववरूध्द र्ासनातफे कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व कायशवाहीस फकती कालावधी
लागण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) तत्कालीन गह
ृ मींत्री याींनी सन २०१३ च्या
दस
ु रे अगधवेर्नामध्ये
उत्तर

दे तेवेळी

(पावसाळी) ववधानसभा ताराींफकत प्रश्न क्र. ११३५४६

ॲन््ी

करप्र्न

ब्लयरु ोच्या

आय.

िी.लेव्हलच्या

चे

वररषठ

अगधकाऱ्यामाफशत सवश गोष्ीींची चौकर्ी करण्यात येईल असे आश्वासन ददले होते.

सदर आश्वासनाच्या अनर्ष
ु ींगाने महासींचालक, ॲन््ी करप्र्न ब्लयुरो, महाराषर
राज्य, मुींबई याींनी चौकर्ी करुन अहवाल र्ासनास सादर केला आहे . सदर
अहवालात श्री. कृषण प्रकार् याींच्यावरील तक्रारीत तर्थय
आहे . त्यास अनस
ु रून ववभागाने

नसल्याचे नमद
ू केले

आश्वासन पत
श ेचा अहवाल सभागह
ू त
ृ ाच्या

प्लावर ठे वलेला आहे . त्यामळ
ीं ीतावर कारवाईचा प्रश्न उद्ावत नाही.
ु े सींबध
-----------------

तळोजा औद्योधगि िसाहत (जज.रायगड) येथील गौलसया िोल्ड स्टोरे ज
िांपनीत शॉि सकिचटने तीन िामगाराांचा मत्ृ यु झाल्याबाबत

(१८)

*

८३१३५

श्री.सुरेश लाड (िजचत) :

सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तळोिा (जि.रायगड) औदयोगगक वसाहतीतील प्लाीं् नींबर एम ७ गौससया
कोल्ड स््ोरे ि कींपनीत ददनाींक २९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास र्ॉक
सफकश्ने तीन कामगाराींचा मत्ृ यु झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, कींपनी व्यवस्थापनाने सरु क्षतेबाबतची कोणतीही खबरदारी न

घेतल्याने हा अपघात घडला असल्याची बाब र्ासनाच्या ननदर्शनास आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने सींबगीं धत व्यवस्थापनावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

22

(४) तसेच मत्ृ यु पावलेल्या कामगाराींच्या नातेवाईकाींना र्ासनाने कोणती मदत
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी औदयोगगक सुरक्षा व आरोग्य, सींचालनालयाने कारखाने

अगधननयम, १९४८ चे कलम ३६ (२) (अ) व ३६ (२) (ब) आणण महाराषर

कारखाने ननयम, १९६३, चा ननयम ४ (४) च्या तरतद
ु ीींच्या भींगाबाबत कारखाना
व्यवस्थापनास

कारणे

दाखवा

करण्यात येत आहे .

नोद्स

बिावली

असन
ू

कायदे र्ीर

कारवाई

तळोिा पोसलसाींनी कारखान्याच्या मालकाववरुद्ध भा.द.वव.सीं १८६० चे कलम

३०४(अ) नुसार ददनाींक ३/२/२०१७ रोिी गुन्हा नोंदववला आहे . (गु.र.नीं -००२२)
ववदयत
ु ननरीक्षक याींनी

अपघातस्थळाच्या ववदयत
ु सींच माींडणीच्या दोर्षाींचे

त्वरीत ननवारण करण्यासाठी व्यवस्थापनावर दोर्षपत्र व कारणे दाखवा नो्ीस
बिावली आहे .

कारखान्यास ददलेल्या समींतीपत्रातील प्रदर्ष
ू णाबाबतच्या अ्ीींचा भींग केल्याने

व अपघाताची मादहती न कळववल्याने महाराषर प्रदर्ष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने सदर
कारखान्यास उत्पादन बींद करण्याचे आदे र् पारीत केले आहे त.

(४) कारखान्याचे व्यवस्थापनाने मत
ृ कामगाराींच्या वारसास एकूण ९ लाख रुपये

(प्रत्येकी रु. ३ लाख) सानग्र
नक
ु ह अनद
ु ान ददले असन
ू
ु सान भरपाईबाबत

मा. आयुक्त, श्रसमक नुकसान भरपाई अगधननयम, महाड, जि. रायगड याींना
कळववण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

---------------

शहापरू (जज.ठाणे) मब
ांु ई नालशि महामागाचलगत असलेल्या डोहळे गािानजजि
(१९)

*

रिने पोललसाांच्या िाहनाला धडि हदल्याबाबत

७४९३०

(िळमनुरी) :
(१)

श्रीमती

ननमचला

गावित

(इगतपूरी),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

र्हापरू (जि.ठाणे) मींब
ु ई नासर्क महामागाशलगत असलेल्या डोहळे गावािवळ
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ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास नासर्कच्या ददर्ेने िाणा-या
भरधाव रकने पोसलसाींच्या वाहनाला

धडक ददल्याने वाससींद पोसलस ठाण्यातील

हवालदार प्रमोद ननवतकर (४७) याींचा िागीच मत्ृ यू होऊन तीन पोलीस कमशचारी
गींभीर िखमी झाले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनस्तरावरुन चौकर्ी करण्यात आली आहे

काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार आरोपीवर कोणत्या स्वरुपाची
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे

तसेच मत
पोसलस हवालदाराच्या
ृ

नातेवाईकास व िखमी झालेल्या पोसलसाींना र्ासनाने कोणत्या स्वरुपाची आगथशक
मदत केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक २९.१२.२०१६ रोिी वासर्ींद पोलीस ठाण्याची
िीप

क्रमाींक

एमएच-०४

ईपी-३२८

या

वाहनातन
ू

वासर्ींद

पोलीस

ठाण्याचे

श्री.तक
ु ाराम सलींगाळे , स.पो.फौ., श्री.ननवतकर, पोलीस हवालदार व श्री.नाींगरे ,

पोसलस सर्पाई हे त्याींची डयू्ी पुणश करुन िात असताींना मुींबई नासर्क
महामागाशवर डोहाळे गाींवाच्या हददीत वालीया हॉ्े लसमोरील रोडवर

उ्या

असलेल्या रकला पोलीसाींच्या िीपने धडक ददल्याने सदरचा अपघात होऊन
त्यामध्ये पोलीस हवालदार श्री.प्रमोद ननवतकर याींचा मत्ृ यु झाला असून
वाहनातील इतर दोन पोलीस कमशचारी िखमी झाले.

(२) या प्रकरणी रकचालकाववरुध्द गु.र.क्र. ३८१/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ३०४(अ),

३३७, ३३८, ४२७ व मो.वा.का. कलम १०२/१७७ व आर.आर.आर. १५(२)/१७७
अन्वये पडघा पोलीस ठाणे येथे र्ासकीय वाहनाच्या नक
ु सानीस कारणीभत
ू झाला
म्हणन
ू गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गुन्हयात आरोपीस अ्क

करुन मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र पाठववण्याींत आलेले आहे .

मयत पोलीस हवालदार याींच्या कायदे र्ीर वारसाींना पोलीस कल्याण ननधीतन
ू

अींत्यववधी अनुदान रु.१२,०००/- व सानुग्रह अनद
ु ान रु.२०,०००/- असे एकूण
रु.३२,०००/- मींिूर करण्याींत आलेले आहे त.

तसेच न्यू इींडडया इन्र्ुरन्स कींपनी

याींचेकडे समूह अपघात ववमा मींिूर करण्याबाबत कळववण्याींत आलेले आहे .
िखमी पोसलसाींना आगथशक मदत करण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सॅण्डहस्टच रोड स्थानिाजिळील हॅिॉि पल
ू च्या पन
ु बाांधणीबाबत
(२०)

*

(आांबेगाि),

श्री.शलशिाांत

७८९२९

श्री.अजजत

श्री.जयांत
लशांदे

पाटील

(िोरे गाि),

पिार

(बारामती),

(इस्लामपूर),

श्री.िैभि

वपचड

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.हदलीप

श्री.पाांडुरां ग

(अिोले) :

बरोरा

िळसे-पाटील
(शहापूर),

सन्माननीय

(१) सॅण्डहस््श रोड स्थानका िवळील हॅकॉक पूल मोडकळीस आल्याने ननषकासीत

करण्यात येवून एक वर्षाशचा कालावधी होवूनही अदयाप बाींधण्यात आलेला नाही,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सॅण्डहस््श

रोड

पररसरात

राहणाऱ्या

रदहवाश्याींना

पूल

नसल्याने क्रॉससींग करताना फारच अडचणी ननमाशण होत असन
ू गत वर्षशभरात

क्रॉससींग करताना १८ िणाींचा मत्ृ यू झाला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पूल बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील सँडहस््श रोड या हाबशर लाईन रे ल्वे

स्थानकािवळील हॅकॉक पल
ू रे ल्वेमाफशत ददनाींक ९ व १० िानेवारी, २०१६ रोिी
तोडण्यात आला. तथावप मा. सवोच्च न्यायालयाच्या स्थगगती आदे र्ामळ
ु े
पुनबांधणीचे काम अदयावप सुरु झालेले नाही हे खरे आहे .

(२) सॅण्डहस््श रोड स्थानक पररसरात रे ल्वे लाईन क्रॉस करताींना सन २०१६ मध्ये
एकूण २० इसमाींचा मत्ृ यु झालेला आहे .

त्यापैकी, हॅकॉक पल
ु ज्या दठकाणी तोडला आहे त्यादठकाणी रे ल्वे लाईन

क्रॉस करताींना ४ इसमाींचा मत्ृ यु झाला आहे .

(३) व (४) सदर पुलाच्या पन
ु बांधणीकरीता ननववदा मागवून ददनाींक ०६.०५.२०१६
रोिी कायाशदेर् दे ण्यात आले होते. तथावप, मा. उच्च न्यायालयाने सदर कींत्रा्

रि केल्याचा आदे र् पाररत केल्यामळ
ु े महानगरपासलकेमाफशत पुनननशववदे ची प्रफक्रया
सुरु करण्यात आली.
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मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर ननणशयाववरुध्द मा. सवोच्च न्यायालयात

कींत्रा्दाराने

दाखल

केलेल्या

यागचकेमध्ये

नवीन

कींत्रा्

दे ण्याकरीता

ददनाींक १७.०४.२०१७ पयंत स्थगगती दे ण्यात आली असन
ू प्रकरण न्यायप्रववष्
आहे .

----------------लसांधद
ु ग
ु ारे ३५०० बांदि
ु च जजल््यातील सम
ू धारि शेतिऱ्याांच्या समस्येबाबत
(२१)

*

८२४१०

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ससींधुदग
ु ारे ३५०० बींदक
ु श जिल्ह्यातील सम
ू धारक र्ेतकऱ्याींना बींदक
ू परवाना
नत
ु नीकरणासाठी सन २०१७ पासन
ू रुपये १५०० पयंत र्ल्
ु क आकारण्याचा ननणशय

र्ासनाने घेतला असून यापव
ू ी कागदपत्रासाठी १२ ते १५ रुपये खचाशत प्रती वर्षी
बींदक
ु नीकरण करून समळत होते, हे खरे आहे काय,
ू परवान्याचे नत

(२) असल्यास, र्ेती सींरक्षण बींदक
ू काळात पोलीस ठाण्यात िमा
ू ा ननवडणक
करण्यास ननवडणक
ू यींत्रणा भाग पाडत असल्यामुळे सम
ु ारे दीड मदहना बींदक
ु ा
अभावी वन्यप्राणी र्ेती बागायतीचे नक
ु सान कररत असल्यामळ
ु े परवानाधारक
र्ेतकऱ्याींनीच

बींदक
ू

पोलीस

ठाण्यात

िमा

करण्याची

असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

अ्

िाचक

ठरत

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने बींदक
ु क
ू परवाने ननर्ल्
करून दे ण्यासींदभाशत तसेच बींदक
ू पोलीस ठाण्यात िमा करण्याची िाचक अ् रि
करुन

र्ेतकऱ्याींचे

होणारे

नक
ु सान

्ाळण्याबाबत

उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे ,

कोणती

कायशवाही

वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) र्स्त्र परवाना मींिूरी व नूतनीकरणासाठीची सध
ु ाररत
फी केंद्र र्ासनाने तयार केलेल्या र्स्त्र ननयम, २०१६ अन्वये आकारण्यात येत
आहे .
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(२) व (३) हे खरे नाही.

तथापी उच्च न्यायालयाचे ननदे र्ानुसार ननवडणक
काळात कायदा व
ू

सुव्यवस्था ठे वण्यासाठी (िामीनावर मुक्त झालेली व्यक्ती, गुन्हे गारी पाश्वशभूमी

असलेली व्यक्ती व ननवडणक
ू कालावधीत दीं गलीत सामील व्यक्ती) अर्ा एकूण
१५२ र्स्त्र परवानाधारकाींचे र्स्त्र आचार सींदहता कालावधीसाठी लगतच्या पोलीस
ठाण्यात अनामत िमा करणेबाबत दद.२४/०१/१७ अन्वये कळववण्यात आले होते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

िन्नमिार नगर (विक्रोळी पि
ू )च येथील सांक्रमण लशबीरातील ररक्त
गाळयाांचे बनािट िागदप्े बनिन
ू िेलेला गैरव्यिहार

(२२)

*

७८४३७

श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई इमारत दरू
ु स्ती व पुनरशचना मींडळाचे (म्हाडाचे) कायशकारी असभयींता,

ई-२, श्री. सींिय िाधव, उप मुख्य अगधकारी, परर. ३, श्रीमती हसोळकर, भाडे
वसुलीकर, श्री. रािपाल पा्ील, इस््े ् मॅनेिर (सीं.गा) श्री. फकर्ोर िगताप व

दलाल याींच्या सींगनमताने ववक्रोळी पव
ू ,श कन्नमवार नगर येथील सींक्रमण
सर्बीरातील ररक्त गाळयाींचे बनाव् कागदपत्रे बनवन
ू सदर गाळयाींचा सोडतीत

समाववषठ करुन नवीन पुनरश गचत इमारतीमध्ये ववतरणाचे आदे र् दे वन
ू करोडो
रूपयाींचा गैरव्यवहार करून र्ासनाची व गाळे खरे दी करणा-या सवशसामान्य
नागरीकाींची फसवणक
करणाऱ्या अगधका-याींवर व दलालावर फौिदारी गुन्हे
ू

दाखल करून सदर गैरव्यवहाराची आणण त्याींच्या सींपत्तीची सी.आय.डी माफशत
चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार
म्हाडा अगधका-याींवर व दलालाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) ववक्रोळी (पूव)श , कन्नमवार
सर्बबरातील

गाळे वा्पामध्ये

नगर येथील सींक्रमण

गैरव्यवहार झाल्याबाबत उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य

कायशकारी अगधकारी, महाराषर गह
ृ ननमाशण व क्षेत्रववकास प्रागधकरण याींचेकडे
लोकप्रनतननधी याींच्याकडून तक्रार प्राप्त झालेली आहे .

प्रस्तत
तक्रारीच्या
ृ

अनर्ष
ु ींगाने उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायशकारी अगधकारी, महाराषर गह
ृ ननमाशण व
क्षेत्रववकास प्रागधकरण

याींच्या स्तरावर चौकर्ी करण्यात आली असन
ू , यामध्ये

कुठलाही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------

लभिांडी (जज. ठाणे) येथे मुांबई महानगर वििास प्राधधिरणामाफचत
बाांधण्यात आलेल्या खाडीपार-िाटई या रस्त्याच्या िामाबाबत

(२३)

*

८०११७

श्री.रुपेश म्हा्े (लभिांडी पूि)च :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सभवींडी (जि. ठाणे) येथे मुींबई महानगर ववकास प्रागधकरणामाफशत खाडीपारका्ई या रस्त्याच्या ससमें् काींफक्र्ीकरणाचे बाींधकामात कींत्रा्दाराने ननववदे च्या
अ्ी व र्तीचा भींग करुन तसेच सींबगीं धत ववभागाच्या असभयींत्याींर्ी सींगनमत

करुन ननकृष् दिाशचे बाींधकाम केल्याबाबत चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधी

व

नागररकाींनी

एमएमआरडीए

ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

आयुक्त

याींच्याकडे

लेखी

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व तदनुसार कींत्रा्दारार्ी आगथशक सींगनमत करणाऱ्या सींबगीं धत
असभयींत्याींववरुध्द व ननकृष् दिाशचे बाींधकाम करणाऱ्या कींत्रा्दाराींववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) व (३) सदर प्राप्त ननवेदनाच्या अनर्ष
ु ींगाने या कामाकरीता ननयक्
ु त केलेल्या
सल्लागारामाफशत

तसेच

प्रागधकरणाच्या

अगधकाऱ्याींमाफशत

खाडीपार-का्ई

रस्त्याच्या ससमें् कॉफक्र्ीकरणाच्या कामाची तपासणी करण्यात आली असुन
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सदर

रस्त्याच्या

काही

भागात

आढळून

आलेल्या

सुक्ष्म

भेगाींची

सींबगीं धत

ठे केदाराकडून दरु
ु स्ती करुन घेण्यात आली आहे . प्रश्नागधन खाडीपार-का्ई रस्ता

मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्रागधकरणामाफशत हाती घेतलेल्या खोणी-काींबे या
२.६ फक.मी. लाींबीचा रस्त्याचा भाग आहे . सदर रस्त्याचे काम मब
ींु ई महानगर
प्रदे र् ववकास प्रागधकरणामाफशत मानकाप्रमाणे करुन घेण्यात येत आहे .
-----------------

ठाणे जजल्हा महापाललिेतील प्रस्ताि अमत
ृ लमशन
प्रिल्पाांतगचत प्रलांबबत असल्याबाबत

(२४)

*

७६१९५

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र र्ासनाने लोकाींचे िीवनमान उीं चावण्यासाठी लागू केलेल्या अ्ल समर्न

फॉर ररिव
ु ेनेर्न अँड अबशन रान्सफॉमेर्न (एएमआरय्
ू ी) म्हणिेच अमॄत समर्न
सुमारे दीड वर्षाशपूवी राज्यात लागू करण्यात आले असन
ू राज्यातील ४३ र्हराींचा

त्यामध्ये समावेर् असन
ू त्यात ठाणे जिल्हयातील ठाणे, केडीएमसी, सभवींडी, नवी
मुींबइश व भाइंदर या महानगरपासलका समाववष् करण्यात आल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अमत
ृ समर्न प्रकल्पाींतगशत पाणी परु वठा, मलननस्सारण, नागरी
वाहतूक, उदयान ववकास आदी बाबीींसाठी सींबींगधत महापासलकाींनी आणण महाराषर

िीवन प्रागधकरण आदीींनी सुमारे ३ हिार ३१२ को्ी २६ लाख रूपये खचांचे

प्रकल्प प्रस्ताववत केले असन
ू सदरहू प्रस्ताव आिसमतीस प्रलींबबत आहे त, हे ही
खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास आिसमतीस मींिरू ी न समळण्याची सवशसाधारण
कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावाींना ववनाववलींब मींिूरी समळून कामाींस सुरूवात
होण्याच्या दषॄ ्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)


र्हरी भागातील लोकाींचे िीवनमान उीं चववण्यासाठी केंद्र र्ासन पुरस्कृत

अमत
ृ असभयान राज्यातील एक लक्षपेक्षा िास्त लोकसींख्या असलेली

४३ र्हरे व ववर्ेर्ष १ अर्ा एकूण ४४ र्हराींमध्ये ऑक््ोबर, २०१५

पासून राबववण्यात येत आहे .


सदर असभयानामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मब
ींु ई, कल्याण-

डोंबबवली, समरा-भाईंदर, सभवींडी-ननिामपूर, उल्हासनगर, अींबरनाथ व
कुळगाींव-बदलापूर या असभयान र्हराींचा समावेर् आहे .

(२), (३), (४) व (५)


अमत
ृ असभयानाींतगशत राज्याचा सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या
वर्षाशचा आराखडा केंद्र र्ासनाने मींिरू केला आहे .



सदर आराखड्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील सभवींडी-ननिामपरू , अींबरनाथ व

कुळगाींव-बदलापूर र्हराींच्या पाणीपुरवठा योिनेचा तसेच उल्हासनगर व
कल्याण-डोंबबवली र्हराच्या मलननस्सारण योिनेचा समावेर् आहे .


त्यानुसार सींबगधत र्हराींकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानस
ु ार उपरोक्त ५
र्हराींच्या रु. ४७५.५५ को्ी फकीं मतीच्या प्रकल्पाींना र्ासनाने मान्यता
ददली आहे .



सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या वर्षाशच्या आराखड्यामध्ये अींबरनाथ व

कुळगाींव-बदलापूर र्हर पाणीपुरवठा ्प्पा-२, नवी मब
ुीं ई व ठाणे र्हर
मलननस्सारण प्रकल्पाींचा सुध्दा समावेर् आहे .


या प्रकल्पाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायशवाही
सींबींगधत असभयान र्हराींच्या स्तरावर सुरु आहे .
-----------------
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